
 
 
 
 
 
       

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 26.janvār ī                                                                                         Nr. 33 
                                                                                         prot. Nr.1, 33.§  
 
Par  22.12.2016. saistošo noteikumu  Nr. 4/2016  „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā” precizēšanu 
 

Izskatot 28.12.2016. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - 
VARAM) atzinumu par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016 „Par vienreizēju pabalstu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā” tika konstatēts, ka VARAM ir 
pieņēmusi tos zināšanai, sniegusi pozitīvu atzinumu, un ierosinājusi veikt precizējumus.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu un ņemot vērā Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas 23.01.2017. atzinumu (prot. Nr.2, 4.S§), ar 15 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, 
Pēteris Makaveckis, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Vuškāne, Inese Ziediņa, Andis 
Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Kristaps Averjanovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nolēma:     

1. Precizēt 22.12.2016. Ilūkstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4/2016 „Par 
vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā”: 

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktā vārdus „no bērna dzimšanas reģistrācijas 
dienas” ar vārdiem „bērna pirmreizējā dzīvesvieta”; 

1.2.izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:   
“10. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ilūkstes novada domē 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”    

2. Pieņemt zināšanai VARAM iebildumus par saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktā ietvertā 
perioda ne mazāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem pirms bērna dzimšanas aizvietošanu ar 
īsāku periodu, un atstāt 4.2.punktu negrozītu. 

3. Svītrot saistošo noteikumu 4.4.punktu. 
4. Aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā ciparus „150” ar cipariem „300”. 
5. Pieņemt jaunā redakcijā 22.12.2016. saistošos noteikumus Nr. 4/2016 „Par vienreizēju 

pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā”. 
6. Publicēt saistošos noteikumus Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Il ūkstes 

Novada Vēstis”. 
Pielikumā: 1. Precizēti 22.12.2016. saistošie noteikumi Nr.4/2016 „Par vienreizēju pabalstu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā” uz 2 lapām. 

2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas. 

Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


